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RESUMO

O presente artigo, nominado "O Efeito in malam partem, Gerado pela Súmula 533 do
STJ, Diante da Falta Grave pela Conduta de Fugir", é uma análise acerca dos
possíveis efeitos danosos da Súmula 533 do STJ, quando operada diante de falta
grave por fuga de estabelecimento prisional. No presente trabalho desenvolvido,
apresenta-se pontos de vista contemporâneos, fundamentados em obras de autores
conhecidos no meio jurídico e, especialmente, em decisões e acórdãos sobre o
tema. De onde se pode evidenciar a realidade apresentada fora dos livros
acadêmicos, onde de fato operam os efeitos das normas. Ao julgar os casos,
apenas, sob uma ótica pode-se estar deixando de garantir a individualização da
pena. Neste sentido, apresenta-se uma análise da norma e seus efeitos quando
empregados em decisões, sem a devida preocupação com o efeito individual que
pode ser gerado.

Palavras-chave: Execução Penal - Falta Grave - Súmula 533 do STJ

ABSTRACT

This article, called "The Effect in the malam partem, generated by the Court Decision
533 of the STJ, Due to the Severe Fault in the Escape Conduct", it is an analysis
related to possible damage effects of the Court Decision 533 of the STJ, when
operated before a severe fault from prison. In the present developed work, we
present a contemporaneous point of view, grounded in the works of knowledge
authors in the legal field, and especially in decisions and court recommendation
related to the theme. Where we can bring the reality presented outside the academic
books, where the fact operate the effect of the norm. In judging the cases, only under
a point we may relapse in guarantee the penalty individualization. In this meaning,
we present an analysis of the norm and its effect when used in decisions, without a
due concern of the individual effect that may generated.

Key words: Criminal Enforcement - Severe Fault - Court Decision 533 of the STJ.
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INTRODUÇÃO

Inicialmente, serão apontadas considerações essenciais para o entendimento
acerca do poder de punir do Estado, intencionando o posicionamento do presente
artigo na etapa da execução da pena.
Dando continuidade a abordagem no campo da execução penal, desenvolverse-á o tópico destinado ao conhecimento do Direito de Execução Penal, sua
natureza jurídica, seus princípios, objetos e autonomia.
Para chegar à análise proposta, acerca dos efeitos gerados pela Súmula 533
do STJ, o presente trabalho discorrerá acerca do Órgãos da Execução Penal e suas
competências. Propondo uma reflexão com a aplicação de lei penal mais favorável
ao preso e seus princípios reguladores.
Finalmente, será tratado o incidente processual durante a execução da
pena, seu processamento e efeitos, especialmente no que tange à falta grave e seus
efeitos.
Para realizar a reflexão e o posicionamento crítico acerca do tema, foi
essencial a busca de doutrinadores com larga experiência no meio acadêmico, bem
como,

de

suma

importância

a

comparação

destes

ensinamentos

acadêmicos/doutrinários, com a realidade estampada em decisões e acórdãos
judiciais, por isso a metodologia utilizada baseou-se em uma abordagem qualitativa,
exploratória e descritiva, caracterizando-se como pesquisa bibliográfica.
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1 O PODER DE PUNIR DO ESTADO: Jus Puniendi

As relações interpessoais na sociedade são reguladas, via de regra, por
normas impostas pelo Estado. Neste sentido, podemos afirmar que o Estado é o
único órgão que possui o poder de agir coercitivamente sobre o indivíduo.
Assim temos, o jus puniendi como poder que o Estado tem de punir o
indivíduo que viola os preceitos legais tutelados, conforme ensina TOURINHO
FILHO:

Porque os bens tutelados pelas normas penais são eminentemente
públicos, eminentemente sociais, o Jus Puniendi, o direito de punir os
infratores, o direito de poder impor a sanctio juris àqueles que descumprirem
o mandamento proibitivo que se contém na lei penal, corresponde à
sociedade. Ninguém desconhece que a prática de infrações penais
transtorna a ordem pública, e a sociedade é a principal vítima e, por isso
mesmo, tem o direito de prevenir e reprimir aqueles atos que são lesivos à
sua existência e conservação. (TOURINHO FILHO, 2012, p.28)

No entanto, este poder de punir do Estado não é ilimitado, ou seja, o próprio
Estado limita sua atuação, pois, estando diante de possível ilícito penal praticado por
um eventual infrator, é dever do Estado garantir ao acusado o devido processo legal,
que é o meio legal de garantir a chamada paridade de armas entre Estado e
acusado, conforme leciona TOURINHO FILHO (2010):
(...) O Estado é o titular único e exclusivo do direito de punir. Poderia
reprimir os delitos pelos seus órgãos administrativos, ou pelos seus juízes,
como acontecia no processo inquisitivo, mas, como ninguém suportaria
viver num Estado em que o titular do direito de punir pudesse exercê-lo
desenfreadamente, ele autolimitou o seu poder repressivo, preferindo, tal
como se dá no cível, o uso das vias judiciárias para julgar o seu interesse na
repressão, e, ao mesmo tempo tutelando o direito de liberdade, exigindo
paridade de armas , o contraditório a ampla defesa, não admitindo que o
autor da conduta punível se submeta à pena sem reação, criou um
verdadeiro processo de partes. (TOURINHO FILHO, 2010, p.30)

1.1 FASES DO JUS PUNIENDI

Ocorrida a infração penal, é dever do Estado promover a persecução penal,
que será exercida concatenadamente em três etapas.
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A primeira etapa denominada cominatória, obedece o princípio da legalidade,
onde a ação do agente será submetida a analise, com intuito de verificar se esta
ação se identifica à alguma norma penal violada, a chamada subsunção do fato à
norma, nos termos dos artigos, 1º do Código Penal1, e, 5º, XXXIX da Constituição
Federal2.
A segunda etapa do jus puniendi, é aquela atividade exercida pelo Estado em
busca da elucidação do fato ilícito, que tenha chegado a seu conhecimento. Esta
etapa possui duas fases independentes mas que possuem o mesmo objetivo, provar
a existência e a autoria de um crime, sendo elas, a pré-processual e a processual.
Na fase pré-processual ocorre uma investigação preliminar, materializada
pelo Inquérito Policial que, em regra, é desenvolvido pela polícia judiciária.
O Inquérito Policial tem início com a notícia-crime, sendo ele um instrumento
acessório, inquisitorial e informativo, que tem por objetivo a formação da convicção
do representante do Ministério Público, entretanto, o titular da ação penal não está
vinculado a este, conforme conceitua Guilherme de Souza Nucci:

Trata-se de um procedimento preparatório da ação penal, de caráter
administrativo, conduzido pela polícia judiciária e voltado à colheita
preliminar de provas para apurar a prática de uma infração penal e sua
autoria. Seu objetivo precípuo é a formação da convicção do representante
do Ministério Público, mas também a colheita de provas urgentes, que
podem desaparecer, após o cometimento do crime, bem como a
composição das indispensáveis provas pré-constituídas que servem de
base à vítima, em determinados casos, para a propositura da ação privada.
Sua finalidade é a investigação do crime e a descoberta do seu autor, com o
fito de fornecer elementos para o titular da ação penal promovê-la em juízo,
seja ele o Ministério Público, seja o particular, conforme o caso. Esse
objetivo de investigar e apontar o autor do delito sempre teve por base a
segurança da ação da justiça e do próprio acusado, pois, fazendo-se uma
instrução prévia, através do inquérito, reúne a polícia judiciária todas as
provas preliminares que sejam suficientes para apontar, com relativa
firmeza, a ocorrência de um delito e o seu autor. (NUCCI, 2016, p.55)

A fase processual é o instrumento pelo qual o Estado materializa o seu poder
de agir sob o indivíduo, momento em que de fato será oportunizado ao réu o direito
de defesa, contraditório e produção de provas. É a ação penal propriamente dita,
1

Art.1º CP. - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.
Art. 5º. XXXIX CF - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação
2
Art. 5º. XXXIX CF - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação
legal.
2
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sendo o Ministério Público o seu titular, nos termos do Art. 129, I da Constituição
Federal3.
Assim Guilherme de Souza Nucci conceitua Ação Penal:

Ação Penal, é o direito do Estado-acusação ou da vítima de ingressar em
juízo, solicitando a prestação jurisdicional, representada pela aplicação das
normas de direito penal ao caso concreto. Através da ação, tendo em vista a
existência de uma infração penal precedente, o Estado consegue realizar a
sua pretensão de punir o infrator (NUCCI, 2016, p.109).

A terceira etapa do jus puniendi, denomina-se executória, sendo ela a etapa
responsável pela efetivação da sanção imposta ao condenado, ocorrerá de ofício
sempre que houver condenação na fase processual.
Com o advento da Lei 7.210/84, a fase executória passa a possuir, além do
caráter repressivo, o prisma educador, objetivando a harmônica reintegração social
do indivíduo.
Capez, conceitua a fase executória da seguinte forma:
É a fase da persecução penal que tem por fim propiciar a satisfação efetiva
e concreta da pretensão de punir do Estado, agora denominada pretensão
executória, tendo em vista uma sentença judicial transitada em julgado,
proferida mediante o devido processo legal, a qual impõe uma sanção penal
ao autor de um fato típico e ilícito. (CAPEZ, 2012, p.14)

Todo essa mecânica desenvolvida pelo Estado, no intuito de identificar as
condutas ilícitas e exercer o poder de coerção moderadamente sob o indivíduo, se
justifica quando entendemos que o Estado é o titular soberano para criar, gerenciar
e executar os meio de controle sobre a sociedade.
No entanto, devemos compreender a sociedade moderna como
automoderadora, sendo o Estado mero gerenciador, onde as barbáries da era
inquisitorial não mais se justificariam ou seriam toleradas pelos indivíduos. Assim,
executar as penas requer sejam criados mecanismos modernos, alicerçados na
recuperação do Indivíduo. Diante desta evolução natural da sociedade, nasceu a Lei
de Execução Penal, nº 7.210/84, com uma finalidade humanitária.

3

Art. 129. (CF) São funções institucionais do Ministério Público, I - promover, privativamente, a ação
penal pública, na forma da lei (CFR/88).
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2 DO DIREITO DE EXECUÇÃO PENAL

No Brasil, o Direito de Execução Penal surge como matéria autônoma a partir
da promulgação da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), onde passa a ter seus
próprios princípios, fundamentos e regras, contudo, sem deixar de manter íntima
relação com os outros diplomas legais do ordenamento jurídico brasileiro,
especialmente como a Constituição Federal, o Código Penal, Código de Processo
Penal. O que não poderia ser diferente, pois são infinitas as situações jurídicas que
podem surgir nesta relação.
Nesta linha, NUCCI define a autonomia do Direito de Execução Penal:

(...) Trata-se de ciência autônoma, com princípios próprios, embora sem,
jamais, desvincular-se do Direito Penal e do Direito Processual Penal, por
razões inerentes à sua própria existência. O Direito de Execução Penal é
autônomo e interdependente. Sua base constitucional e os direitos e
garantias individuais que o norteiam advêm do Direito Penal e do Processo
Penal, constituindo sua relação de interdependência. A autonomia decorre
de legislação específica (Lei Federal 7.210/84), além de se poder apontar a
existência de inúmeras Varas Privativas de Execução Penal, evidenciando a
especialidade da atividade judiciária. Por outro lado, a natureza complexa
de sua manifestação, abrangendo aspectos jurisdicionais e administrativos,
compõe o quadro de independência dos demais ramos do Direito.(NUCCI,
2014, p.145)

A efetivação das disposições da sentença ou decisão criminal, e a harmônica
integração social do condenado/internado, são os objetivos da Lei de Execução
Penal (L.7210/84), expressos em seu artigo primeiro 4 . Ou seja, parte-se do
pressuposto de existência de uma sentença condenatória, ou, absolutória imprópria
a ser executada, De outra banda, impõe-se a necessidade de proporcionar ao
condenado atendimento penal humanitário, assegurando-lhe o devido tratamento
penal.
Neste sentido podemos compreender o direito de execução penal, através da
LEP (L. 7210/84), como atividade abrangente e dinâmica, que além do cumprimento
da sentença em abstrato (terceira etapa do jus puniendi), deve especial atenção à
pessoa do executado, de forma a proporcionar-lhe o mínimo de condições para sua
4

Art.1º ( L. 7.210/84) A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou
decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do
internado.
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recuperação e reintegração ao seio da sociedade, conforme define NUCCI (2014,
p.144) "A sentença condenatória não é estática, mas dinâmica. Um título executivo
judicial, na órbita penal, é mutável".
Sobre o tema, os ensinamentos de NUCCI:

(...) a pena tem vários fins comuns e não excludentes: retribuição e
prevenção. Na ótica da prevenção, sem dúvida, há o aspecto
particularmente voltado à execução penal, que é o preventivo individual
positivo (reeducação ou ressocialização). Uma das importantes metas da
execução penal é promover a reintegração do preso à sociedade. E um dos
mais relevantes fatores para que tal objetivo seja atingido é proporcionar ao
condenado a possibilidade de trabalhar e, atualmente, sob enfoque mais
avançado, estudar. (NUCCI, 2014, p.146)

Portanto, a efetivação do Direito de Execução Penal, requer atividade intensa,
e especial atenção dos Poderes envolvidos, Judicial e Executivo, haja vista ser
atividade complexa desenvolvida sob o controle do juízo competente, em ambiente
doutrinado sob a ótica da administração pública (poder executivo), ou seja, nesta
fase, o estado se vale de natureza jurídica própria para atingir os objetivos propostos
pela Lei de execução Penal (L.7.210/84).

2.1 Da Natureza Jurídica da Execução Penal

A etapa do jus puniendi que cuida da execução da sentença, é uma atividade
típica jurisdicional que se desenvolve em plano administrativo.
Para que o Estado dê efetividade a essa pretensão punitiva, são competentes
as ferramentas judiciais, que emitem e determinam os comandos executórios, e as
administrativas, desenvolvidas pelo Poder Executivo, que são os meios materiais
para a efetivação dos comandos judiciais emitidos pela sentença em abstrato.
Assim, pode-se dizer que a execução penal possui dupla finalidade, como definem
os autores PELEGRINI e AVENA, respectivamente:

[...] a execução penal é atividade complexa, que se desenvolve,
entrosadamente, nos planos jurisdicional e administrativo. Nem se
desconhece que dessa atividade participam dois Poderes estatais: o
Judiciário e o Executivo, por intermédio, respectivamente, dos órgãos
jurisdicionais e dos estabelecimentos penais. (PELEGRINI apud NUCCI,
2014, p.145)
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[...] embora uma parte da execução penal refira-se a providências que ficam
a cargo das autoridades penitenciárias, é certo que o título em que se funda
a execução é uma sentença penal condenatória, uma sentença absolutória
imprópria ou uma decisão homologatória de transação penal, sendo que o
cumprimento forçado desses títulos apenas pode ser determinado pelo
Poder Judiciário. Além disso, é inquestionável que, mesmo nos momentos
de atuação administrativa, é garantido ao apenado o acesso ao Poder
Judiciário e a todas as garantias que lhe são inerentes (ampla defesa,
contraditório, devido processo, imparcialidade do juiz, direito à produção
probatória, direito de audiência etc.). (AVENA, 2015, p.3)

Com base nos entendimentos extraídos das citações, podemos compreender
que a execução penal apresenta atividades de características de natureza mista,
podendo-se distinguir as competências entre os órgãos judiciais e os administrativos.
Enquanto o primeiro diz respeito à execução da pena e à pessoa do apenado, o
segundo se refere basicamente quanto aos comandos da sentença em abstrato e as
garantias assistenciais ao

apenado, bem como, sobre

a

organização e

funcionamento dos estabelecimentos penais.
Assim, define NUCCI, no que diz respeito ao encontro destas matérias:

O ponto de encontro entre as atividades judicial e administrativa ocorre
porque o Judiciário é o órgão encarregado de proferir os comandos
pertinentes à execução da pena, embora o efetivo cumprimento se dê em
estabelecimentos administrados pelo Executivo e sob sua responsabilidade.
É certo que o juiz é o corregedor do presídio, mas a sua atividade
fiscalizatória não supre o aspecto de autonomia administrativa plena de que
gozam os estabelecimentos penais no Estado, bem como os hospitais de
custódia e tratamento. (NUCCI, 2014, p.145)

A característica autônoma do Direito de Execução Penal, se entrelaça a
outros diplomas legais, com a finalidade de fornecer a segurança jurídica necessária
para desenvolver seus objetivos. Nesse sentido, compreender que há elementos
balizadores regem a execução penal é de suma importância aos estudos desta
ciência, os quais devem ser observados e seguidos em todas as esferas. Seja
atividade no âmbito administrativo ou judicial.
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2.2 Dos Princípios que Regem a Execução Penal
O art. 2º da Lei 7210/845, expressa acerca da jurisdição penal dos juízes e da
aplicabilidade da Lei de Execução Penal e do Código de Processo Penal durante
todo o processo de execução penal. Dessa forma, reconhece a Lei que a execução
penal será regida pelo princípio da jurisdicionalidade, ainda que em seus atos
estejam presentes ações administrativas, porém, todos estão sujeitos à apreciação
do juiz competente. Roberto Avena assim resume o referido princípio em sede de
execução penal (2008, p. 10): " Na prática, isso significa que a intervenção do juiz
não se esgota com o trânsito em julgado da sentença proferida no processo de
conhecimento, estendendo-se ao processo executório da pena".
Sobre a jurisdicionalidade no processo de execução penal, assim posicionouse o mestre Renato Marcão:

Muito embora se desenvolva entrosadamente nos planos administrativo e
jurisdicional, os verdadeiros rumos da execução penal são ditados pelo
poder judiciário, e não é por razão diversa que na LEP há previsão a
respeito do exercício da jurisdição no processo de
execução (art. 2º); do
juízo da execução (art. 65), com competências listadas, embora não
taxativas (art. 66); e a indicação de que o processo a ser seguido é judicial
(arts. 194 a 197). (MARCÃO, 2012, P.51)

Reconhecendo que o princípio da jurisdicionalidade rege a fase executória, e
que se trata de um processo de execução propriamente, e não mera fase
administrativa da sentença, devemos compreender que aos conflitos (incidentes)
existentes, necessariamente devem ser aplicadas às normas legais expressas ao
caso concreto.
Consequentemente, deverão estar presentes todas as garantias legais
inerentes ao processo, fundamentalmente as constitucionais da ampla defesa,
contraditório, duplo grau de jurisdição, publicidade, igualdade, legalidade, dentre
outras.
Sobre o tema, AVENA ensina:

5

Art. 2º (Lei 7210/84) - A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária, em todo território
Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de
Processo Penal
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(...) Significa também que, apesar de alguns atos administrativos fazerem
parte da atuação do magistrado, sua intervenção na execução da pena é
essencialmente jurisdicional. Em consequência, aplicam-se em sede de
execução as garantias da ampla defesa, contraditório, duplo grau de
jurisdição, devido processo legal, imparcialidade do juiz, uso de meios de
prova lícitos e legítimos, publicidade etc. (AVENA, 2014, p.28)

Reforçando esse contexto de jurisdicionalização, a LEP em seu art. 194 6
estabelece que o procedimento a ser adotado, referente a situações nela expressa,
é de competência judicial, a cargo do juízo de execução.

2.3 Órgãos da Execução Penal
A Lei de Execução Penal (Lei 7210/84) traz em seu art. 617, quais são os
órgãos da execução penal, sendo eles: O Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária, o Juízo da Execução, o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, o
Departamento Penitenciário, o Patronato, o Conselho da Comunidade e a
Defensoria Pública.
Os órgãos da execução penal, surgiram da necessidade de afastar, e superar,
a ideia de que a execução das penas é assunto exclusivamente de natureza
administrativa, tendo este rol de órgãos adentrado à LEP, cada qual com sua
atribuição, sem conflito de competências e com a possibilidade de uma atuação
conjunta, para atingir os objetivos propostos.
Assim foi previsto na exposição de motivos da Lei de Execução Penal, em
seu item 88:

As atribuições pertinentes a cada um de tais órgãos, foram estabelecidas de
forma a evitar conflitos, realçando-se, ao contrário, a possibilidade da
atuação conjunta, destinada a superar os inconvenientes graves,
resultantes do antigo e generalizado conceito de que a execução das penas
e medidas de segurança é assunto de natureza eminentemente
administrativa. (exposição de motivos nº 213, Lei 7210/84, item 88)

6

Art. 194 (Lei 7210/84) O procedimento correspondente às situações previstas nesta Lei será judicial,
desenvolvendo-se perante o Juízo da execução
7
Art. 61 (Lei 7210/84) São órgãos da execução penal: I - o Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária; II - o Juízo da Execução; III - o Ministério Público; IV - o Conselho Penitenciário; V - os
Departamentos Penitenciários; VI - o Patronato; VII - o Conselho da Comunidade; VIII - a Defensoria
Pública
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O objeto de existência dos órgãos da execução penal está ligado diretamente
ao objetivo da própria execução penal, ou seja, dar efetividade aos mandamentos da
sentença e de preparar o indivíduo para reinserção na sociedade.
Como ferramenta para atingir o objetivo proposto, cada órgão teve sua
atribuição pré estabelecida, mas todas elas convergindo para o mesmo fim. Dentre
os órgãos, devemos destacar a atuação do juiz das execuções criminais, que possui
atribuições ímpares, especialmente o que diz respeito ao poder de agir de ofício.

2.4 Da Competência do Juízo da Execução

Por tratar-se de matéria jurisdicionalizada, de objetivos específicos e com
seus próprios princípios, significa dizer que a competência para impulsionar e
fiscalizar o adequado cumprimento da pena fica a cargo do juízo das execuções
criminais. Conforme previsão legal expressa no art. 65 8 da Lei 7210/84, o qual
confere competência exclusiva ao Poder Judiciário, através do juízo competente,
ou, na falta do mesmo, o próprio juiz que emitiu a sentença.

A execução penal é jurisdicionalizada, significando que incumbe ao
magistrado impulsioná-la e fiscalizar o adequado cumprimento da pena
imposta. Nesse viés, arrola o art. 66 da LEP determinadas competências do
juiz da execução. Trata-se, porém, de rol meramente exemplificativo, que
não exaure todas as possibilidades de intervenção judicial. (AVENA, 2014,
p. 113)

Acerca de competência, a LEP consagrou em seu art. 66 (L. 7210/84) um rol
exemplificativo das competências do juízo da execução penal, diz-se exemplificativo
pois nele não se exaure todas as possibilidades de intervenção judicial.

8

Art. 65 (Lei 7210/84) A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização
judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.
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2.4.1 Aplicação de Lei Posterior Favorável ao Apenado
A Constituição Federal, em seu Art. 5º, inciso XL9, garante a todos o benefício
da retroatividade de Lei penal mais benigna, igualmente, tal benesse encontra abrigo
no Código Penal do Brasil, em seu art. 2º10.
A Lei de Execução Penal, que é caracterizada pela busca de aplicação de
uma pena justa e humanitária, não deixou de observar e colocar em seus
mandamentos a chamada lex mitior, presente no art. 66, inciso I 11 da LEP (Lei
7210/84), com uma questão que merece atenção. Nos verbetes do referido inciso,
fez constar o legislador, a expressão "de qualquer modo", ao referir que o juízo das
execuções aplicará aos julgados lei posterior que favorecer o condenado.

Com o objetivo de regrar a aplicação da lex mitior às hipóteses já decididas
por decisão transitada em julgado, prevê o art. 66, I, da LEP que compete
ao juiz da execução "aplicar aos casos julgados lei posterior que de
qualquer modo favorecer o condenado". Perceba-se que ao dizer de
qualquer modo , permite a LEP a aplicação aos casos julgados tanto das
disposições mais benignas relativas ao crime (p. ex., a hipótese de abolitio
criminis, deixando o fato de ser previsto como ilícito penal) como aquelas
pertinentes à pena (p.ex., normas que estabeleçam penas mais brandas,
causas de redução, atenuantes etc.) E mais: não obstante refira-se ao
"condenado", é certo que a disposição deve ser aplicada também em
relação à medida de segurança, garantindo-se retroatividade das normas
mais benéficas que eventualmente concernirem a esse instituto. (AVENA,
2014, p. 112)

Podemos observar que ao acrescentar "de qualquer modo" ao texto legal, o
legislador foi claro em sua redação, sem abrir possibilidade de interpretação diversa
daquela pretendida, qual seja, aplicação da lex mitior, na mesma linha, o Supremo
Tribunal Federal editou a Súmula 611, que diz: "Transitada em julgado a sentença
condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna".

9

Art. 5º, inciso XL da CF - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
Art.2º, Parágrafo Único do CP - A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se
aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.
11
Art.66, inciso I da CF - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o
condenado.
10
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2.4.2 Do Sistema de Progressão e Regressão de Regime

A Lei de Execução Penal adotou o sistema progressivo da pena privativa de
liberdade. Definindo em seu Art. 11212 (Lei 7210/84), que a pena será executada em
um sistema de avanços progressivos, sempre do regime mais rigoroso ao mais
brando (fechado, semiaberto e aberto), desde que atenda os requisitos objetivos
(lapso temporal) e subjetivos (comportamento carcerário), não admitindo-se per
saltum, significa dizer que não poderá o juiz autorizar a progressão de um regime a
outro que não seja o imediatamente subsequente ao que encontra-se o sentenciado.
Em sentido inverso, ocorre a regressão.
Na forma regressiva da pena privativa de liberdade, normatizada pelo art.
11813 da Lei 7210/84, estabeleceu-se que o condenado estará sujeito à transferência
a qualquer dos regimes mais gravosos. Significa dizer, que para a regressão de
regime não há proibição ao per saltum, conforme posicionamento e interpretação
dos doutrinadores.
De acordo com Guilherme de Souza Nucci (2014, p. 269): "(...) pode ser o
condenado transferido para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo viável o
salto do aberto para o fechado. depende pois, do caso concreto.", e, Júlio Fabrini
Mirabete (2004, p.486) "(...) possibilita regressão do regime aberto diretamente para
o regime fechado. Cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para
qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou
domiciliar.”
A regressão per saltum, frequentemente é requerida pelo Ministério Público,
quando é chamado a atuar nos incidentes processuais. No entanto, ainda que haja
previsão legal e o posicionamento de alguns doutrinadores a exemplo de Guilherme
Nucci e Júlio F. Mirabete, o judiciário não tem adotado este entendimento.

12

Art. 112 (Lei 7.210/84) A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido
ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
13
Art. 118 (Lei 7.210/84) A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva,
com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos (...).
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3 DO PROCEDIMENTO JUDICIAL EXECUTIVO

A execução penal prescinde de atuação permanente e intensa do órgão
judicial competente, haja vista inúmeros incidentes que podem surgir a partir da
formação do processo de execução.
São considerados incidentes da execução, todas as questões jurídicas que
modifiquem ou possam vir a modificar o procedimento natural da execução, que
surjam no curso do processo de execução. Na Lei de execução Penal (L.7210/84)
estão expressas as seguintes modalidades de incidentes: conversões (arts. 180 a
184), excesso ou desvio (arts. 185 e 186), anistia e indulto (arts. 187 a 193).
Surgindo o incidente, deverá

obrigatoriamente ser resolvido pelo juiz das

execuções criminais, nos termos do art. 66, III, f, da Lei 7.210/84.
Observa-se que no processo de execução penal o juiz não está vinculado ao
princípio da inércia, pois nesta fase o juiz deverá agir de ofício sempre que for
necessário, haja vista a peculiaridade da execução penal, em que existe o viés
humanitário da pena e que o juízo das execuções é o responsável pela correta
condução e fiscalização do referido processo.
Nesta linha, Roberto Avena:

Em termos de competência, cabe ao juiz da execução resolver os incidentes
relativos ao processo executivo (art. 66, III, f, da LEP), podendo fazê-lo ex
officio ou a requerimento dos órgãos da execução penal, do sentenciado,
seu procurador ou defensor. Note-se que, não sendo o autor do
requerimento, o Ministério Público deverá obrigatoriamente oficiar nos
incidentes da execução (art. 67 da LEP), o que se justifica diante da sua
atribuição de fiscalizar a execução da pena e da medida de segurança.
(AVENA, 2014, p.335)

Neste bordo, importante destacar que os eventos decorrentes do próprio
desenvolvimento da execução penal não serão tratados como incidentes
processuais, já que não modificam o trâmite natural da execução, mas, igualmente
serão de competência exclusiva do juiz da vara de execuções, ou daquele que
emitiu a sentença quando não houver vara especializada, por exemplo, o Sursis,
livramento condicional, progressão ou regressão de regime.
Sobre incidentes processuais na execução penal, AVENA ensina:
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Consideram incidentes da execução as questões jurídicas que ocorrem no
curso do processo de execução criminal, exigentes de pronunciamento
judicial, as quais podem acarretar a alteração do curso da execução, a
redução ou até mesmo a extinção da pena ou da medida de segurança (...).
(...) Ao contrário da previsão incorporada à lei anterior, não constituem
incidentes da execução a suspensão condicional da pena e o livramento
condicional. Também não a alteração do regime carcerário por força de
progressão ou regressão. É que tais hipóteses referem-se ao
desenvolvimento normal da execução da pena privativa de liberdade, não
implicando modificação nos rumos dessa execução. Em termos de
competência, cabe ao juiz da execução resolver os incidentes relativos ao
processo executivo (art. 66, III, f, da LEP), podendo fazê-lo ex officio ou a
requerimento dos órgãos da execução penal, do sentenciado, seu
procurador ou defensor. (AVENA, 2014, p. 385)

O enfrentamento destes incidentes se faz por meio de procedimento judicial,
desde que não haja previsão expressa de outro procedimento, sendo assim, por
óbvio, deverá estar cercado de todas as garantias legais pertinentes ao processo,
fundamentalmente os princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa.
Norberto Avena, no mesmo sentido, afirma que:

Inúmeras são as situações que decorrem da aplicação da Lei de Execução
Penal e que demandam a observância do procedimento judicial
estabelecido no art. 194. É o caso, por exemplo, da suspensão ou perda de
benefícios (saídas temporárias, trabalho externo, dias remidos etc.), da
revogação do sursis, da concessão e revogação do livramento condicional,
da apuração de falta grave, da progressão e regressão de regime, das
conversões de penas, do processamento dos incidentes de excesso e
desvio da execução e de outras alterações que importem concessão,
redução ou perda de benefícios prisionais. (AVENA, 2014, p.407-8)

Todo conflito que ocorrer durante a execução da pena, seja ele in malam
partem ou in bonam partem, será tratado como incidente processual e, deverá ser
conduzido e decidido pelo juiz das execuções criminais, podendo ser suscitados
pelo Ministério público, pelo condenado e até mesmo de ofício pelo juiz.
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3.1 Inicio e Desenvolvimento do Procedimento Incidental Executivo

Conforme previsão legal, assentada à LEP, em seu Art. 19514 (L. 7.210/84), o
procedimento judicial poderá ser iniciado de ofício, mediante requerimento do
Ministério Público, do interessado ou por quem o represente, a exemplo de seu
cônjuge, parente ou descendente, por proposta do Conselho Penitenciário, ou,
ainda, da autoridade administrativa. Neste viés, importante é a observação realizada
por Renato Marcão: "O assistente da acusação é parte ilegítima para intervir na
execução, pois sua função se exaure com o trânsito em julgado da sentença
condenatória" ( 2012, p.273).
Nos termos do artigo 196 da LEP, Lei 7.210/84, o processamento se dará
mediante portaria ou petição.
Quando o procedimento incidental iniciar ex offício, a peça inicial será a
Portaria; já nos casos em que o procedimento iniciar por provocação dos
legitimados, o início do procedimento ocorrerá por petição.
Não sendo a parte requerente o condenado ou Ministério Público, após
autuada a portaria ou a petição, os mesmos deverão ser ouvidos em 03 (três) dias,
conforme a norma do art. 196 15 da LEP. Não sendo necessária a produção de
provas, o juiz das execuções deve emitir a decisão em prazo igual, art. 196,§1º da L.
7.210/84.
Nos casos em que haja necessidade de produção de provas no procedimento
judicial incidental, estas serão oportunizadas em audiências de instrução, caso haja
prova pericial juntada ao procedimento, o juiz oportunizará vistas às partes.
Toda alteração que ocorrer no título executório, somente adquirirá validade,
quando sujeitada à atuação do Ministério Público, como fiscalizador da pena/
medida de segurança, bem como, pela presença da defesa técnica do condenado
no referido procedimento. Tal imposição decorre do princípio do devido processo
legal, da ampla defesa e ao contraditório, os quais obrigatoriamente deverão ser
observados e respeitados na fase da execução penal.
14

Art. 195 L. 7210/84. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério
Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante
proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa.
15
Art. 196 (L. 721/84) A portaria ou petição será autuada ouvindo-se, em 3 (três) dias, o condenado e
o Ministério Público, quando não figurem como requerentes da medida.
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Roberto Avena aduz que, mesmo que não exista previsão legal acerca da
manifestação da defesa técnica (art. 196 L. 7210/84), a ausência de sua
manifestação em procedimento incidental, é motivo de nulidade:

Independentemente da forma como iniciado o procedimento judicial (ex
officio, por requerimento ou proposta dos legitimados), revela-se
imprescindível que, no seu curso, esteja o sentenciado assistido por
defensor, constituído ou nomeado, implicando a ausência dessa assistência
em causa de nulidade. (AVENA, 2014, p. 355)

O juiz não está vinculado a um prazo para finalizar e emitir a conclusão dos
procedimentos, no entanto, entende-se que, mesmo diante desta omissão
legislativa, entende-se como razoável o tempo suficiente para a produção de provas
e deliberação judicial.

4 A SUBMISSÃO DO PRESO ÀS NORMAS DE EXECUÇÃO DA PENA

Quando o indivíduo é condenado criminalmente e passa à execução de suas
penas de prisão, restritiva de direitos ou de multa, vincula-se às obrigações em
abstrato expressas em sua sentença, sendo a principal delas o cerceamento de sua
liberdade, para a pena de prisão, aos condenados a penas restritivas de direitos, as
limitações impostas e à pena de multa a indenização pecuniária decorrente.
Além das obrigações diretamente ligadas às penas impostas, também sua
rotina passa a se amoldar às normas da execução penal, especialmente o que diz
respeito aos deveres dos condenados.
Aos condenados são assegurados todos os direitos não atingidos pela
sentença condenatória, conforme previsão legal tipificada no art. 3º da Lei 7.210/84,
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, de que todas as
pessoas são iguais perante à lei. Desse princípio, da igualdade, devemos entender
que o indivíduo encarcerado possui direitos a serem garantidos pelo Estado, ainda
que alguns destes direitos sejam restritos pela própria condição de preso. Neste
prisma ensina Marcão, "Observados os limites jurídicos e constitucionais da pena e
da medida de segurança, todos os direitos não atingidos pela sentença criminal
permanecem a salvo" (2012, p.35).
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Entre as normas e regramentos peculiares da autonomia que se impõe ao
direito executório, a Lei de Execução Penal nº 7210/84, expressa em seu capítulo
IV, seção I, acerca dos deveres do condenado. Norma e regras estas, que não
podem ser presumidas de conhecimento geral, assim, todo preso deve ser instruído
tão logo entre no estabelecimento penal.
Em seu art. 38, a Lei de Execução Penal impõe ao condenado quanto à
submissão às normas inerentes da sua nova condição, a de preso condenado ou
provisório, e também às normas de próprias da execução da pena.
As obrigações impostas aos apenados, através da Lei de Execução Penal,
forma um rol exemplificativo de deveres, expressos no art. 39, cuja violação poderá
imputar ao preso medidas disciplinares, através da instauração de procedimento
administrativo disciplinar.
Todos os presos estão sujeitos aos deveres expressos na Lei de Execução
Penal, inclusive os presos provisórios, conforme previsão legal do art. 39, parágrafo
único da Lei 7.210/1984. Nesse caso, importante a observação descrita por AVENA
(2014, p.63), "(...) o preso provisório deve atender às obrigações listadas no
dispositivo, ressalvando-se, contudo, aquelas que decorrem exclusivamente da
condenação, as quais estão relacionadas ao cumprimento fiel da sentença", ou seja,
aqueles mandamentos que dizem respeito exclusivamente ao sentenciado, não
surtirão efeitos aos presos provisórios, por exemplo, "o fiel cumprimento da
sentença", Art. 39, inciso I, segunda parte, L. 7210/84.

4.1 Disciplina

A conduta social é pautada pela disciplina, onde o homem dito normal, age
com naturalidade dentro de um sistema social regrado e de respeito mútuo entre os
indivíduos, são reações normais quase que instintivamente praticadas pela maioria
dos indivíduos.
Neste sentido não poderia ser diferente no ambiente carcerário, onde
encontram-se aqueles indivíduos que destoaram em suas ações dos demais
membros da sociedade, tendo sido necessária a imposição de regras disciplinares
mais rígidas, para que os mesmos

possam adotar postura positiva tão logo se

reintegre à sociedade, assim, a Lei de Execução penal se posicionou impondo o
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dever de comportamento disciplinado ao reeducando (art. 39, inciso I, primeira parte,
L. 7210/84).
Nas palavras de Renato Marcão, o ensinamento sobre o tema:
Portar-se de forma disciplinada é o mesmo que colaborar com a ordem
desejada, cumprir regras de convivência aceitas pela generalidade sem
maiores inquietações, isso significa obedecer às determinações emanadas
das autoridades e seus agentes, sempre que não se revelarem ilegais ou
abusivas. (2012, p.45)

A Lei de Execução Penal, L 7210/84, em seu artigo 44, diz que a disciplina
"consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das
autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho". MARCÃO (2011, p. 56
E-book), define a disciplina carcerária da seguinte forma: "Em sentido amplo,
observar a disciplina é comportar-se em conformidade com as normas. Delas se
distanciando, o preso estará a cometer falta disciplinar".
As normas referidas pelo Mestre Renato Marcão, são as disciplinares do
estabelecimento prisional, e os deveres, que são aqueles descritos no rol do art. 39
da LEP, normas estas que todo preso deverá ser cientificado ao dar inicio à
execução da pena ou da prisão, Art. 46 da Lei 7210/84.
Estão sujeitos à disciplina, nos termos do art. 44, parágrafo único da L.
7210/84: o condenado à pena privativa de liberdade; à pena restritiva de direitos; e o
preso provisório.
Acerca do poder disciplinar, importante a colocação feita por ZENKNER:

[...] só podemos falar em poder disciplinar quando partamos de um
paradigma educador como fundamento da reprimenda. Pelo simples fato de
alguém estar cumprindo pena já se teria evidenciado que necessitaria, para
o retorno ao convívio social digno, de uma reeducação carcerária apta para
tanto. Isso pressupõe, em primeiro lugar, uma capacidade de
estigmatização suficiente para que possamos fazer com que a sociedade
seja vista como uma união de pessoas boas, educa
das, enquanto o criminoso, um ser perverso e indisciplinado. Daí que vem a
essa exigência de disciplina a ser observada durante o cumprimento da
pena, ou seja, regras que, uma vez observadas, serão aptas para converter
o condenado num bom cidadão, num sujeito socializado. (ZENKNER, 2002,
p.251-2)

Desse modo, podemos definir a disciplina no cárcere, como sendo os limites
impostos pelo Estado aos apenados, havendo direta relação com o próprio objetivo
da execução penal, o de reintegração do indivíduo à sociedade, pois o paradigma do
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mesmo deve ser a sociedade vista como um todo de pessoas de bem. Assim, o
indivíduo, antes visto como um ser indisciplinado, terá no cárcere a oportunidade de
aprender a conviver disciplinadamente, possibilitando, dessa forma, que se
desenvolva no mesmo, a capacidade de compreensão e respeito para com os
demais e para com as normas impostas à sociedade, mesmo quando não estiver
sob supervisão direta do Estado.

4.2 Das Faltas e Sanções Disciplinares

Toda conduta que for contrária à disciplina importará em falta disciplinar.
A Lei de Execução Penal, nº 7.210/84, em seu artigo 45, ao definir que não
haverá falta ou sanção disciplinar sem que haja "expressa e anterior previsão legal",
consagra o princípio da reserva legal, e da anterioriedade, art. 5º, XXXIX e XL da
Constituição Federal de 1988. Já o Artigo 45, §3º, diz respeito à individualização da
pena, pois veda sanções coletivas.
A norma do artigo 49 (L.7210/84), estabelece que as faltas disciplinares serão
classificadas em leve, média e grave. No mesmo dispositivo, trata acerca da
competência concorrente, descrita no art. 24, I da CF, tendo estabelecido que as
faltas leves e médias devem ser especificadas pela legislação local, bem como suas
respectivas sanções.
As faltas graves e as sanções possíveis de serem aplicadas, foram definidas
e tipificadas pela lei de execução penal, estando as faltas previstas entre os artigos
50 e 52, da Lei 7210/84. Já no Art. 53 encontram-se definidas quais são as sanções
possíveis de serem aplicadas, sendo elas: advertência verbal, repreensão,
suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela, ou em local
adequado e a inclusão no regime disciplinar diferenciado.
A Lei de Execução Penal define como falta grave:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
II - fugir;
III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade
física de outrem;
IV - provocar acidente de trabalho;
V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
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VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta
Lei.
VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou
similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente
externo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso
provisório.
Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que:
I - descumprir, injustificadamente, a restrição imposta;
II - retardar, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta;
III - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta
Lei.
Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e,
quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso
provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime
disciplinar diferenciado, com as seguintes características.

São sanções disciplinares à luz da Lei de Execução Penal (L.7210/84):
Art. 53 (LEP) Constituem Sanções disciplinares:
I- advertência verbal;
II- repreensão;
III- suspensão ou restrição de direitos;
V- inclusão no regime disciplinar diferenciado.

As sanções previstas no art. 53 da Lei de Execução Penal (L. 7210/84),
somente

poderão

ser

aplicadas

mediante

ato

motivado

do

diretor

do

estabelecimento, exceto a inclusão em regime disciplinar diferenciado que é de
competência exclusiva do juiz das execuções, conforme define o art. 5416 da LEP.
O Estado do Rio Grande do Sul exercendo sua competência concorrente,
editou o Regimento Disciplinar Penitenciário, Decreto nº 46.534/2009, onde
regulamentou as faltas de natureza leves e médias, nos artigos 13 e 12
respectivamente do RDP.
O Decreto 46.534/09 (RDP) regulamentou as sanções a serem aplicadas em
sua seção IV, sendo possível aplicar a sanção de advertência verbal às infrações de
natureza leve e de repreensão às infrações de natureza médias ou em caso de
reincidência em falta de natureza leve.
O texto legal do Regimento Disciplinar Penitenciário não se limitou às faltas
leves e médias, em seu escopo trás também previsão de faltas de natureza grave
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Art. 54 (LEP) As sanções dos incisos I a IV do art. 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor
do estabelecimento e a do inciso V, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente.
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(art. 11 e incisos, Dec. 46.534/09) e sua respectiva sanção, Art. 19, §4º Dec.
46.534/09.
No entanto não se trata de nova tipificação e sim transcrição das faltas graves
previstas na Lei 7210/84, não havendo previsão de condutas inovadoras capituladas
como falta disciplinar.

Art. 11 (RDP) - Serão consideradas faltas de natureza grave:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina
II- fugir;
III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade
IV - provocar acidente de trabalho;
V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
VI - desobedecer ao servidor ou desrespeitar a qualquer pessoa com quem
VII - deixar de executar o trabalho, as tarefas e as ordens recebidas;
VIII - praticar qualquer fato previsto como crime doloso na lei penal vigente;
IX - possuir, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que
permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

4.3 Instauração, Instrumentalização e Decisão Dos Procedimentos Administrativos
Disciplinares

Presos brigam entre si, se unem para protestar contra a administração da
casa prisional, usam drogas e telefones celulares, comercializam produtos, usam
medicamentos e tratam de suas moléstias nas enfermarias do cárcere, se
desentendem com o "guarda", entre eles e muitas vezes com a própria visita, etc.
São problemas corriqueiros na vida prisional.
A rotina intramuros de um estabelecimento prisional, resguardadas as devidas
proporções, é idêntica a de qualquer sociedade, afinal, convivem no cárcere uma
fração de pessoas da sociedade em que vivemos, que momentaneamente
encontram-se privados de seu direito de ir e vir.
O que lhes difere, é o fato de estarem sujeitos a um regime disciplinar próprio
da execução penal, e todas as condutas em desacordo com o que se espera de
alguém que está sendo preparado para o retorno às ruas, deverão ser apuradas
para verificar a existência ou não de falta disciplinar, sendo o Procedimento
Administrativo Disciplinar (PAD) o instrumento técnico cabível para apuração das
condutas infracionais administrativas penais.
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O poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a quem esteja
subordinado o executado, diretor do estabelecimento e agentes, conforme previsão
legal constantes nos artigos 4717 e 4818 da Lei de Execução Penal (L. 7210/84),
entretanto deverá ser assegurado ao preso uma justa apuração da falta, que deverá
ocorrer por meio de uma sindicância administrativa que lhes seja garantida a ampla
defesa.
No Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Decreto 46.534/09, foi
normatizado os procedimentos a serem adotados para a instauração e
procedibilidade do procedimento administrativo disciplinar (Título IV, capítulo I).
Tendo o agente penal tomado conhecimento ou constatado a ocorrência de
uma infração administrativa, capitulada como falta disciplinar, ou de um crime
durante a execução da pena, deverá adotar providências para fins de sindicar
acerca daquele fato, com o intuito de poder dizer se de fato ocorreu ou não a falta
apontada, devendo garantir ao acusado meios de defesa. Esta é a regra descrita no
artigo 5919 da Lei de Execução Penal (L. 7210/84).
O Regimento Disciplinar Penitenciário, em seu art. 20, determina que o fato
constatado como prática de infração disciplinar, deverá ser anotado em livro próprio,
de ocorrências, descrevendo o fato ocorrido, qual a tipificação e também a
identificação dos envolvidos.
É usual que em locais de maior concentração de apenados, tais como a
Cadeia Pública de Porto Alegre, ou seja, o Presídio Central de Porto Alegre(mais de
4000 presos), e a Penitenciária Estadual do Jacuí (mais de 2000 presos), adotem
mecanismos mais modernos de controle e registro das infrações, os chamados
"BOs" no jargão dos presos, que são fichas de ocorrências com dados pré
estabelecidos, restando ao agente apenas preencher o que se pede.
Após lavrado o boletim de ocorrência de falta disciplinar, o documento segue
ao setor denominado "Atividade de Segurança e Disciplina", onde o chefe de
segurança redigirá um Termo de Ocorrência, anexando a ocorrência registrada "in
loco", e, no prazo máximo de 24 horas deve efetuar a comunicação ao Diretor do
17

Art. 47 (LEP) O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela
autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares.
18
Art. 48 (LEP) Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela
autoridade administrativa a que estiver sujeito o condenado.
19
Art. 59 (LEP) Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração,
conforme regulamento, assegurado o direito de defesa.
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estabelecimento.

De posse do Termo de Ocorrência, deve o diretor

proferir

despacho motivado no prazo máximo de 24 horas, podendo arquivar ou instaurar o
PAD. Observa-se aqui, que o Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio
Grande do Sul, impôs lapso temporal decadencial às atividades administrativas de
sindicar possível ocorrência de falta disciplinar.
A decisão pelo arquivamento deverá ocorrer quando a conduta não estiver
tipificada como falta disciplinar ou quando não houver indícios suficientes de autoria,
este último, deverá ser submetido à decisão do Conselho Disciplinar, que pode vir a
não acolher a decisão de arquivamento e promover a instauração do PAD.
Tendo a autoridade administrativa decidido pela instauração do PAD, em seu
despacho convocará o Conselho de Disciplinar para que efetue os trâmites do
procedimento, comunicará

o juiz competente quanto à instauração do PAD e

também poderá isolar preventivamente, nos termos do art. 60 da Lei de Execução
Penal ( L. 7210/84), neste caso, também deverá ser comunicado ao juízo
competente.
Instaurado o procedimento disciplinar, o acusado deverá ser cientificado das
acusações que lhe são imputadas, e da data em que ocorrerá a audiência, que não
deve ser inferior a três dias do dia da cientificação.
No momento da cientificação, o apenado pode informar se possui advogado
constituído ou se deseja constituir, para lhe assistir em audiência, bem como deverá
informar quais meios de prova deseja produzir em audiência.
Caso manifeste a intenção de ser assistido por advogado, o Conselho de
Disciplina entrará em contato com aquele que foi indicado ou com um familiar que
fará o contato com o mesmo, para agendar a data de audiência. Não havendo
indicação de advogado, ou ocorrendo desídia do acusado em apresentar um
defensor técnico, a defensoria pública assistirá o acusado em audiência, proferindo
a defesa técnica.
Diferentemente do que indica o art. 23, inciso II do RDP, não será admitida a
defesa realizada por servidor da área jurídica pertencente ao estabelecimento
prisional.
O rito da audiência, do Procedimento Administrativo Disciplinar, é aquele
descrito no art. 23, inciso III c/c Art. 26 do RDP. Estando o Conselho Disciplinar com
o mínimo de dois terços de seus membros, será realizada a qualificação do acusado

26

e defensor, posteriormente, é lida a acusação e então realizada a oitiva do acusado,
testemunha e, após, dada a palavra à defesa técnica para emitir suas
considerações. Todos os atos praticados em audiência devem ser lavrados em
termo próprio, e colhidas as assinaturas dos envolvidos.
Encerrando a audiência, o Conselho Disciplinar deve concluir e encaminhar
ao Diretor para que em 24 horas emita sua decisão.
Caso verse sobre falta de natureza grave, o diretor, em sua decisão, deverá
efetuar a representação ao juízo competente, para fins de regressão de regime,
perda de dias remidos, revogação ou suspensão das saídas temporárias ou a
conversão da pena restritiva de direito, conforme disposto no art. 48, parágrafo único
da Lei 7.210/84.

4.4 Dos Prazos Prescricionais Previstos no Regimento Penitenciário do Estado do
Rio Grande do Sul

A Lei de Execução Penal não manifesta quais são os meios de sindicar uma
falta ocorrida. Igualmente não trata acerca dos prazos procedimentais. Assim, com o
advento do Regimento Disciplinar Penitenciário, no Estado do Rio Grande do Sul,
restou regulamentado quanto aos prazos limites e demais formalísticas do
Procedimento Administrativo Disciplinar.
Em seu art. 37, o Regimento Disciplinar Penitenciário determina que o
procedimento disciplinar seja concluído no prazo de 60 (sessenta) dias a contar de
sua instauração, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) mediante justificação
do Conselho de Disciplina à autoridade competente, para o qual este esteja
subordinado.
Já o art. 36 do Regimento Disciplinar Penitenciário, aduz que decairá do
direito de sindicar a conduta faltosa, o administrador que não instaurar o
Procedimento Administrativo Disciplinar em até 30 dias do conhecimento da falta.
Com frequência estes artigos, 36 e 37 do RDP, são suscitados judicialmente,
no intento de fazer valer seus mandamentos não só no âmbito administrativo, mas
também na esfera judicial. No entanto, a maioria dos julgados têm se posicionado de
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que estes prazos são estritamente administrativos, relacionando-os tão somente às
sanções de competência do administrador, previstas no artigo 16 do RDP.
Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tem se
posicionado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE DEVER PREVISTO NO
INCISO II DO ARTIGO 39 DA LEP. DESOBDIÊNCIA A AGENTE
PENITENCIÁRIO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA PELO DECURSO DO LAPSO DO ARTIGO 37 DO RDP.
IMPOSSIBILIDADE. O lapso temporal previsto no artigo 37 do Regime
Disciplinar Penitenciário é de natureza estritamente administrativa,
relacionado às sanções disciplinares previstas no artigo 16 da referida
norma. Assim, a eventual prescrição da pretensão punitiva, na seara
administrativa, não nulifica o processo judicial de apuração da conduta
faltosa, isso porque não se trata de prescrição penal.
Com efeito, os prazos prescricionais capitulados nos artigo 36 e 37 do
Regime Disciplinar Penitenciário não incidem no âmbito judicial, uma vez
que compete privativamente a União legislar sobre Direito Penal, conforme
se infere do teor do artigo 22, inciso I da Constituição Federal.
Diante da ausência de lei federal regulando a prescrição judicial das faltas
perpetradas no curso do processo de execução, as Cortes Superiores
adotaram o entendimento no sentido de que se aplica, por analogia, o lapso
temporal previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, ou seja, de 03
(três) anos para os fatos ocorridos na vigência da Lei n.º 12.234/2010, ou de
02 (dois) anos em se tratando de fatos praticados em período anterior a
publicação da referida lei.
RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. O apenado não prestou
obediência ao agente penitenciário, devendo ser responsabilizado pelas
consequências inerentes a sua conduta. (Agravo de Execução nº
70072422769, julgado em 25/05/2017)

Ainda assim, há julgadores que entendem o oposto, vindo a divergir das teses
firmadas naquele sentido, por exemplo, a Des.ª Bernadete Coutinho Friedrich, ao
pronunciar seu voto como relatora do agravo em execução nº 70058019993:

Por fim, cumpre atentar que inexiste qualquer inconstitucionalidade no
disposto no arts. 36 e 37 do Regimento Disciplinar Penitenciário deste
Estado ao estabelecer prazos prescricionais (decadenciais) à instauração e
processamento de procedimentos administrativos disciplinares no âmbito da
execução penal.
Isso porque o art. 24, inciso I, da CF designa como concorrente, entre a
União e os Estados, a competência para legislar sobre direito penitenciário.
Nessa perspectiva, a União exerceu sua competência em estabelecer
normas gerais sobre o direito penitenciário, consistente na Lei de
Execuções Penais, que prevê a necessidade de instauração de PAD para
apuração do cometimento de faltas graves. Todavia, a LEP não disciplina a
prescrição (decadência) da apuração da falta grave, ponto em foi
complementada pelo Regimento Disciplinar Penitenciário desse Estado
Decreto n 46534/09, de modo que não há inconstitucionalidade aventada
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pelo Ministério Público. (Agravo em Execução nº70058019993, julgado em
30/01/2014)

Sobre o assunto, NUCCI defende a separação total das esferas administrativa
e judicial, entendendo que os prazos prescricionais que devem vigorar no
Procedimento Administrativo são aqueles do comando normativo da Lei dos
Servidores Públicos civis (L. 8.112/90), em que o menor lapso temporal para a
prescrição ocorrerá em 180 dias do conhecimento da falta disciplinar. Sustenta
ainda, que tão logo seja o procedimento instaurado, o prazo prescricional deve ser
interrompido até a sua conclusão.

O caminho correto, partindo-se para a analogia, visto que a Lei de
Execução Penal, é omissa a respeito, deve voltar-se à prescrição das faltas
administrativas em geral. Tomando-se por base o disposto pela Lei
8.112/90, disciplinando o regime jurídico dos servidores públicos civis da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, tem-se o prazo de
180 dias, quando a penalidade é advertência (a mais branda), nos termos
do art. 142, III. O prazo começa a correr da data em que o fato se tornou
conhecido (art. 142, § 1.º). A abertura de sindicância ou processo disciplinar
interrompe a prescrição até a decisão final ser proferida pela autoridade
competente (art. 142, § 2.º). Portanto, praticada a falta grave, admite-se o
menor prazo possível, válido em nível nacional para os servidores federais,
de seis meses para o início da apuração. Assim ocorrendo, interrompe-se a
prescrição até a decisão ser proferida. Após, retoma o prazo prescricional o
seu curso para que se torne efetiva a punição. Mais adequada a analogia
com lei federal do que com regimento de estabelecimento penitenciário. A
matéria, entretanto, deveria ser regulada pela Lei de Execução Penal.
(NUCCI, 2014, p.192).

A linha de raciocínio utilizada por Nucci, ao relacionar a Lei 8.112/90 aos
prazos prescricionais descritos em regimentos internos, poderá encontrar abrigo
ante a insegurança jurídica de um regramento interno penal. No entanto, o Estado
do Rio Grande do Sul ao editar o Decreto 46.534/2009 trouxe a segurança jurídica
que era necessária, assunto de tamanha responsabilidade e efeitos.
Dessa forma, entende-se que ao incluir no Decreto nº 46534/09 os artigos 36
e 37 do RDP, o Estado complementou a lei federal, sem que tenha ocorrido invasão
à competência de matéria da União, afinal, é omissa a Lei de Execução Penal
(L.7210/84) quanto ao modo de sindicar as faltas disciplinares e seus prazos. Pois o
Estado do Rio Grande do Sul, à luz do art. 24, inciso I da CF de 1988, exerceu o seu
direito de legislar em competência concorrente.
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Impor ao preso prazo prescricional de conduta disciplinar de três anos por
analogia ao art. 109, Inciso VI do Código Penal, ou, conforme tem-se utilizado
recentemente, doze meses em referência ao Decreto de Indulto e comutação, salvo
melhor juízo, é dar guarida à desídia estatal.

4.5 A Falta Grave Pela Fuga de Estabelecimento Penal

A norma do artigo 59 da Lei de Execução Penal (L. 7210/84), diz que
"Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua
apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa".
O artigo 50 da Lei 7210/84, diz: "Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que: Inciso II - Fugir".
A definição de fugir é abandonar, deixar o local. Então, o indivíduo que deixar
furtivamente o local onde se encontra preso, instantaneamente materializou a falta
grave descrita no tipo legal, não havendo necessidade do emprego dos aparelhos
administrativos para definir se ocorreu ou não o ato de fugir.
Nesse sentido, pergunta-se: Qual caminho deve ser adotado ante um
incidente de falta disciplinar decorrente de fuga de estabelecimento prisional?
Instaurar o procedimento e não sindicar acerca do fato, restaria o mesmo fadado à
prescrição, e, se instaurar e sindicar sem a presença do acusado, estaria a
administração pública agindo em afronta à Lei 7.210/84, pois ela assegura o direito
de defesa ao indisciplinado, consequentemente, estaria afrontando aos princípios
constitucionais.
Em resposta, o entendimento que vem sendo adotado nas esferas
administrativa e judicial, é que deverá iniciar a contagem dos prazos a partir da
captura do foragido, garantindo a correta aplicação dos instrumentos sindicantes.
Já nos casos em que ocorrer tentativa de fuga, onde permaneceu o preso sob
tutela do Estado, compete ao estabelecimento penal, que adote a conduta
administrativa de apurar esta falta disciplinar desde logo, utilizando-se dos meios
legais pertinentes.
A Lei de Execução Penal em momento algum torna a atuação judicial
dependente

dos

atos

administrativos,

ao

contrário,

independência das esferas administrativa e judicial.

é

taxativa

quanto

à
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A análise judicial das condutas faltosas, realizada pelo juiz condutor do
processo de execução criminal, fundamenta-se no princípio da inafastabilidade da
apreciação judicial, expresso no art. 5º, inciso XXXV da CF de 1988, possuindo o
condão de evidenciar quais foram as circunstâncias e os efeitos do fato analisado, e,
se é o caso de aplicação das sanções judiciais previstas na Lei 7.210/84, como a
regressão de regime, alteração da data base para futuros benefícios e a perda de
dias remidos.
A

LEP

(L.7210/84)

confere

poderes

limitados

aos

diretores

dos

estabelecimentos prisionais. Portanto, o Procedimento Administrativo igualmente
deverá atender a esses limites impostos, competindo à esfera administrativa aplicar
apenas as sanções previstas no artigo 53, incisos I a IV da Lei de Execução Penal
(L.7210/84), mediante ato motivado e limitado a 30 (trinta) dias, quando decidir pelo
isolamento, suspensão ou a restrição de direitos, nos exatos termos do art. 5820 da
LEP (L.7.210/84).

Art. 53. Constituem sanções disciplinares:
I - advertência verbal;
II - repreensão;
III - suspensão ou restrição de direitos (artigo 41, parágrafo único);
IV - isolamento na própria cela, ou em local adequado,

nos

estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto
no artigo 88 desta Lei

O Regimento Disciplinar Penitenciário (Dec. 46.534/2009), além de carregar
em seu texto as sanções disciplinares previstas na Lei 7.210/84, agregou as
circunstâncias atenuantes (art. 17) e agravantes (art. 18), a serem consideradas pelo
diretor, quando emitir as decisões dos procedimentos administrativos.
Objetivando aparelhar e ocupar suposta lacuna existente, acerca de como
proceder nos casos de falta grave por fuga e de crime cometido durante a execução
da pena, o Regimento Disciplinar Penitenciário trouxe em seus mandamentos o
instituto do "PAD com instauração prejudicada", Art. 22, inciso III do RDP,
acrescentado pelo Decreto 47.594/10:

20

Art. 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a trinta dias,
ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado.
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[...]
III – nas hipóteses das faltas disciplinares previstas no artigo 11, incisos II e
VIII, cumpridas as determinações
dos artigos 20 e 21 todos deste RDP, o Diretor/Administrador comunicará ao
juízo da Vara de Execuções Criminais para que proceda a oitiva do
apenado na forma do artigo 118, § 2º, da LEP, prejudicando a instauração
de Procedimento Administrativo Disciplinar; (Alterado pelo Decreto
47.594/2010)

Os incisos II e VIII, do artigo 11 do RDP, mencionados, versam sobre fuga e a
prática de novo crime durante a execução penal.
Com o advento do inciso III, do artigo 22 do RDP, o Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, vinha se posicionando em sentido que a Lei de
Execução Penal não impõe a obrigatoriedade de instauração de PAD, e que o
referido inciso dava abrigo a este afastamento de obrigação, conforme ementa
abaixo transcrita:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. NÃO ACOLHIDA. FUGA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Preliminar. A ausência de realização do procedimento administrativo
disciplinar não gera nulidade da decisão que reconhece a falta grave, uma
vez que, em caso de fuga, tal procedimento é dispensável, ex vi art. 59, da
LEP, e art. 22, inc. III, do RDP.
A justificativa apresentada pelo apenado é insuficiente para afastar o
reconhecimento da falta grave de fuga do estabelecimento prisional.
A regressão de regime e a alteração da data-base para concessão de nova
progressão é consequência da homologação da falta grave, como dispõe a
Lei de Execuções Penais. Preliminar rejeitada. Agravo desprovido. (Agravo
em Execução nº 70061977047, julgado em 30/10/2014)

No Entanto, a divergência jurisprudencial existente era bastante presente, a
exemplo da ementa abaixo transcrita, inclusive, julgada no mesmo dia da anterior:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. FUGA. FALTA GRAVE. DECISÃO QUE RECONHECE A
FUGA, APLICANDO
AS SANÇÕES DELA DECORRENTES:
REGRESSÃO DE REGIME CARCERÁRIO E ALTERAÇÃO DA DATABASE, BEM COMO REVOGA DECISÃO QUE DEFERIU PRISÃO
DOMICILIAR, MEDIANTE CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS,
AO APENADO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE PREVIA
INSTAURAÇÃO DE PAD. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECLAROU A
PRÁTICA DE FALTA GRAVE. RECONHECIDA DE OFÍCIO.
PUNIBILIDADE DECLARA EXTINTA. PRESCRIÇÃO OPERADA.
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Nulidade da decisão que apura a prática de falta grave sem a prévia
instauração do competente procedimento administrativo disciplinar.
Declarada de ofício.
Comando normativo contido no art. 22, inc. III, do Decreto n. 46534/2009,
com as alterações do Decreto n. 47594/2010, que não tem o condão de
dispensar procedimento que lei hierarquicamente superior (Lei n.
7210/1984) não dispensou.
Prescrição quanto à instauração do PAD reconhecida de ofício. Art. 36 do
Regimento Disciplinar Penitenciário deste Estado.
DE OFÍCIO, RECONHECIDA A NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
QUANTO AO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE E, VIA DE
CONSEQUÊNCIA, DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
APENADO PELA PRESCRIÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO PAD,
JULGADO PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DO AGRAVO.
UNÂNIME. (Agravo de Execução, nº 70060935368, julgado em 30/10/2014)

A situação beirava a insegurança jurídica, pois deixava o recorrente à própria
sorte, a depender de qual Câmara Criminal recairia seu julgamento.
Aparentemente, a situação teria se resolvido e encontrado caminho único a
ser seguido pelos magistrados, quando o Superior Tribunal de Justiça julga sob o rito
dos recursos repetitivos (543-C do CPC), o REsp 1378557/RS, onde passa a
reconhecer

quanto

à

imprescindibilidade

de

instauração

de

Procedimento

Administrativo Disciplinar para apurar todas as faltas disciplinares, antes da
apreciação pelo poder judiciário, ou seja, para o reconhecimento de falta disciplinar,
é competente o diretor do estabelecimento penal para realizar a subsunção do fato à
norma legal, e, somente após, poderá a Vara de Execução Criminal emitir seu juízo
de valor acerca do fato.
O julgamento do REsp 1378557/RS, culminou com a edição da Súmula 533
do STJ, com o seguinte texto:

Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução
penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo
diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser
realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.
(Súmula 533, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Assim, a edição da presente Súmula, passou a ser um novo marco regulador,
pois a partir dela quase que unanimemente as decisões da execução penal que
versam sobre reconhecimento de falta grave, sem a devida instauração do PAD, ou
seja, aquelas fundadas na instauração prejudicada, prevista pelo art. 22, inciso III do
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Decreto 46534/2009, passaram a ser reformadas pelos acórdãos orientados pela
Súmula 533 do STJ, a exemplo da ementa que segue:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE
NOVO DELITO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO INSTAURAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
IMPRESCINDIBILIDADE DO PAD. SÚMULA N.º 533 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Ausência de Procedimento Administrativo
Disciplinar. Reconhecido como falta disciplinar o cometimento de novo
delito, durante a execução da pena, está evidenciada a
imprescindibilidade da instauração do Procedimento Administrativo
Disciplinar por força da Súmula n.º 533 do Superior Tribunal de
Justiça. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. FALTA GRAVE E
CONSECTÁRIOS LEGAIS AFASTADOS. (Agravo Nº 70072295991,
Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes
Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 08/03/2017)

Desse modo, gerou-se uma situação que agradou a todos interessados que já
haviam tido suas faltas analisadas pelo juiz da vara das execuções criminais, com a
consequente responsabilização, pois o instituto agora criado possibilitava o pleito
pela reforma das decisões.
Sem analisar as peculiaridades de cada caso, ou seja, a natureza da falta, foise aplicando a Súmula 533 e reformando todas, ou quase todas, as decisões. Tendo
este novo fenômeno jurídico impulsionado uma nova postura a ser adotada pelas
varas das execuções e pelas casas prisionais, a fim de se adequar às exigências da
Súmula 533 do STJ, passou-se, então, a ser instaurado e realizado todo trâmite do
procedimento administrativo disciplinar às faltas de fuga e crime.

4.6 A Aplicabilidade da Súmula 533 do STJ à Falta por Fugir de Estabelecimento

A presente Súmula surgiu do entendimento contencioso que se criou ante à
obrigatoriedade de instauração de PAD pelo diretor do estabelecimento prisional e a
previsão legal do art. 118, §2º da Lei 7.210/84, que diz que o condenado deverá ser
ouvido previamente pelo magistrado, na hipóteses de cometimento de crime doloso
ou falta grave. Sendo vencedor o entendimento que deverá existir o procedimento
administrativo disciplinar previamente instaurado e decidido pelo diretor, antes da
analise judicial e a consequente aplicação das penalidades pertinentes.
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Ocorre que nas faltas disciplinares de natureza grave por fugir de
estabelecimento prisional, ocorridas e analisadas após a edição da presente
Súmula, tem-se notado que, possivelmente, o efeito in malam partem tem-se
operado em alguns casos.
Para uma melhor compreensão, devemos entender o que ocorre quando um
preso em situação de foragido do sistema prisional é recapturado.
Este preso deve ser posto em regime imediatamente superior ao que se
encontrava quando do cometimento da falta, por exemplo, preso do regime
semiaberto ao ser recapturado permanecerá no regime fechado, até que o juiz da
vara das execuções emita decisão acerca do fato.
Após, decidido o Procedimento Administrativo no âmbito judicial, os novos
prazos passam a operar, com a definição da nova da data base aos casos em que
ocorrer o reconhecimento da falta grave, ou, o imediato retorno ao status quo em
que se encontrava, nos casos de não reconhecimento da falta grave.
Nessa linha de raciocínio, foi realizada a análise da um caso concreto, para o
presente trabalho, no intuito de exemplificar a operação do efeito in malam partem.
O preso "João" (nome fictício), PEC nº 12677XX(omitido), condenado a 5
anos e 04 meses, encontrava-se no regime aberto, em sistema de monitoramento
eletrônico, quando foi noticiada sua fuga em 04/06/2016, tendo permanecido 17 dias
nesta condição;
No dia 21 de junho de 2016 ocorreu a recaptura e foi informado a situação do
condenado à Vara de Execução Criminal de Novo Hamburgo, tendo a mesma
exarado a decisão de que o mesmo deveria permanecer aguardando definição de
regime no Instituto Penal de Montenegro, estabelecimento em que se encontrava
recolhido após a sua captura, em regime semiaberto;
Igualmente, foi decidido e informado à casa (IPM), que deveria ser instaurado
o competente procedimento sindicante para apuração da falta, conforme determina a
súmula 533 STJ;
No entanto, em que pese o apenado encontrar-se recolhido junto ao IPM, não
era aquele o estabelecimento prisional competente para instaurar e apurar a falta
disciplinar, mas sim, o Instituto Penal de Monitoramento Eletrônico a qual
encontrava-se vinculado à época da fuga, ou seja, quem tomou conhecimento da
falta.
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Quase cinco meses após a recaptura do preso, aportou na Vara de Execução
Criminal o Procedimento Administrativo promovido pela casa prisional, mais
precisamente no dia 14 de novembro de 2016, momento em que a magistrada foi
informada que o referido PAD encontrava-se às folhas 124 a 128 do PEC do "João",
então, aprazou a audiência de justificação para o dia 20 de abril de 2017.
Atenção especial ao fato de que à época da falta, o regime que o preso se
encontrava era o aberto, e, fazendo o uso de tornozeleira eletrônica, tendo sido
recapturado e encaminhado ao Instituto Penal de Montenegro, em regime
semiaberto. Saliente-se que, por encontrar-se aguardando definição de regime,
todos os seus benefícios encontravam-se suspensos.
O processo burocrático administrativo que o condenado encontrava-se,
imputou-lhe uma espera de 9 meses e 29 dias, até que ocorresse a audiência de
justificação e a consequente decisão fosse emitida pelo juízo competente.
Sempre bom recordar acerca dos limites impostos ao administrador
penitenciário pelo art. 58 da L. 9210/84, de que a sanção administrativa não poderá
exceder a trinta (30) dias.
Eventos como este ora analisado, têm sido recorrentes e não mera exceção,
o que tem levado alguns desembargadores a se insurgem contra a Súmula 533, por
exemplo, o caso do Agravo de Execução nº 70073518409, onde a Desembargadora
Isabel de Borba Lucas, destaca que "o entendimento da imprescindibilidade do PAD
para o reconhecimento da falta grave, não é dotada de caráter vinculante, servindo
apenas de orientação a esta Corte".
Em outro caso, o Desembargador Luiz Mello Guimarães, em seu voto
manifesta sua contrariedade em deixar a situação do preso se prolongar no tempo,
pela submissão imposta pela Súmula 533 do STJ:

Vejo que vem entendendo o STJ que, independente da natureza da falta,
seja leve, média ou grave, primeiramente cabe ao diretor do
estabelecimento prisional investigar e apurar a infração para, apenas
depois, remeter comunicado ao juízo da execução para aplicação das
sanções cabíveis. Não concordo com tal posicionamento, no que diz
notadamente com as faltas de natureza grave. Aliás, entender assim, no
caso em debate, como já antes referido, traz prejuízo e constrangimento
ilegal ao paciente, pois a espera pela finalização do PAD prolonga o tempo
em que o apenado permanece em regime mais gravoso e com direitos
suspensos, sem decisão definitiva acerca da falta grave a ele imputada (...).
(Voto do Relator, Acórdão 70072039712, julgado em 15/12/2016)
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Colaborando com o entendimento, a desnecessidade de instaurar PAD já foi
alvo de decisão pela Suprema Corte Federal, no julgamento do HC110278/RS, onde
foi decidido que deverão ser assegurados ao condenado o exercício do contraditório
e da ampla defesa, no momento da audiência de justificação, conforme segue na
ementa abaixo transcrita:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR
HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA
DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO.
ORGANICIDADE DO DIREITO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O
CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INSTAURAÇÃO
DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO ATO DO INTERROGATÓRIO.
NULIDADADE SANÁVEL COM A OITIVA DO CONDENADO EM
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA. 1. “A Lei de Execuções Penais não impõe a
obrigatoriedade de instauração do procedimento administrativo
disciplinar, sendo, entretanto, imprescindível a realização de audiência
de justificação, para que seja dada a oportunidade ao Paciente do
exercício do contraditório e da ampla defesa”. 2. A oitiva do
condenado em audiência de justificação realizada na presença do
defensor e do Ministério Público supre eventual nulidade decorrente
da ausência ou deficiência de defesa técnica no curso de
Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado para apurar a
prática de fala grave durante o cumprimento da pena privativa de
liberdade. Precedentes: HC 109.536, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, DJ de 15.06.12; RHC 109.847, Primeira Turma, Relator o
Ministro Dias Toffoli, DJ de 06.12.11; HC 112.380, Primeira Turma, Relator
o Ministro Dias Toffoli, DJ de 22.06.12. 3. In casu, a) o Juízo da Execução
deixou de homologar o PAD sob o fundamento de ausência de defesa
técnica no ato do interrogatório, destacando que a nomeação de advogado
dativo vinculado ao órgão acusador (SUSEP) para atuar no feito violaria os
princípios do contraditório e da ampla defesa; b) A Corte Estadual, no
julgamento do agravo em execução interposto pelo Ministério Público
afirmou que o ato do interrogatório realizado na via administrativa não
acarretou qualquer prejuízo à defesa, bem como determinou fosse realizada
audiência de justificação, nos termos do artigo 118, § 2º, da LEP. 4. A
competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar
habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas
“d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão
arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte, por
isso que inadmissível o writ substitutivo de recurso ordinário. 5. Outrossim,
no caso sub examine, não há excepcionalidade que justifique a concessão,
ex officio, da ordem. 6. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 110278, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
25/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 14-08-2013
PUBLIC 15-08-2013) grifo nosso

Submeter o preso à prolongação de condição mais gravosa, até que seja
instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar, e, somente após a sua
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conclusão, este seja submetido à decisão da VEC em audiência de justificação,
pode beirar o excesso por parte do Estado, haja vista que os prazos costumam ser
bastante extensos, permanecendo com seus benefícios revogados até a análise da
falta pelo juiz competente.
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5 CONCLUSÃO

O presente trabalho teve por objetivo a análise do efeito da Súmula 533 do
STJ, no cumprimento da pena do indivíduo preso, ante o cometimento da falta grave
pela conduta de fugir do estabelecimento prisional.
Inicialmente foi realizado uma pequena explanação sobre o poder soberano
pertencente unicamente ao Estado, o de punir. Ao realizar a análise do jus puniendi,
identificamos na terceira etapa, a executória, o lastro em que se desenvolve o direito
de execução penal, bem como, onde se situa o debate do presente artigo
acadêmico.
O direito de execução penal surgiu no Brasil como matéria autônoma a partir
da promulgação da Lei 7.210/84, tendo nela sido consagrado a natureza mista da
execução penal brasileira e o objetivo maior que é a reintegração do indivíduo à
sociedade.
Percebe-se que a aproximação entre o Estado e o indivíduo preso, se dá a
partir da Lei de Execução Penal (L.7210/84), fundamentada precipuamente no
caráter regenerador que deve estar presente no cumprimento da pena imposta.
Para atingir os objetivos da pena, basicamente, a Lei 7.210/84 trouxe em seu
texto quanto a natureza judicial da fase de execução da pena, a distinção e a
competência dos órgãos envolvidos, bem como, os direitos e deveres entre as
partes, exequente e executado.
Ao Estado compete fornecer ao preso toda garantia legal que não foi
cerceada pela sentença condenatória, especialmente, o que tange às garantias
inerentes à dignidade da pessoa humana.
Aos sentenciados, estão impostas as submissões inerentes aos deveres
descritos na Lei de Execução Penal (L.7.210/84), bem como às restrições próprias
do comando de sentença.
A disciplina imposta aos presos são os próprios limites que o Estado lhes
impõe, é a conduta que se espera de quem se propôs a regenerar-se. Ao violar
algum dos deveres expressos, na Lei de Execução ou regramentos estaduais (faltas
leves e médias), o preso estará violando os limites propostos, o que acarretará a
necessária instauração de procedimento sindicante para averiguação acerca da
existência de falta disciplinar e, a sanção disciplinar cabível ao caso.
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Das análises realizadas em decisões jurisprudenciais, evidenciou-se que
existe um entendimento que está se consolidando junto ao Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, de que o prazo prescricional operado nos
procedimentos disciplinares deverá ser o menor previsto na lei penal, qual seja: de 2
anos e não os previstos nos artigos 36 e 37 do Decreto 46.534/09, sendo 30 dias
decadenciais para instauração e 30 dias para conclusão, podendo ser prorrogados
por outros 30 dias, mediante justificação ao Diretor.
Ocorre que a Lei de Execução Penal (L.7.210/84), em seu Art. 66, é clara ao
mencionar que deve ser aplicado aos julgados, toda lei posterior que de "qualquer
modo" for mais benéfica ao acusado, consagrando o princípio da lex mitior. Assim
sendo, implica dizer que a benesse da prescrição da falta é para o preso um direito
e, para o Estado um dever de atuar dentro dos limites impostos por ele próprio.
Desse modo, respeitosamente, me posiciono contra o entendimento firmado pelas
câmaras superiores, que eventualmente têm se valido deste instituto para ampliar o
lapso decadencial de seu direito de punir.
Após abordagem conceitual, explanando sobre a falta grave e suas
imposições, bem como sobre o procedimento incidental inerente à execução penal,
focou-se problemática gerada a partir do entendimento contencioso acerca da
instauração de procedimento administrativo e sua competência, nos casos de fuga
de estabelecimento prisional.
O Regimento Disciplinar do Estado do Rio Grande do Sul (Dec. 46.534/09),
ao normatizar a conduta a ser adotada quando se depara com a falta de natureza
grave por fugir, em seu Art. 22, inciso III, onde declara o instrumento de investigação
prejudicado em sua instauração, quando versar sobre falta grave pela conduta de
fugir e pelo cometimento de novo crime na execução penal, ocasiona divergentes
posicionamentos no âmbito jurídico.
O primeiro posicionamento era de que a audiência de justificação, prevista no
art. 118, §2º da Lei 7.210/84, supriria a ausência do procedimento administrativo,
estando ele provido do direito ao contraditório e da ampla defesa.
O segundo posicionamento, dava conta que não seria competente o juiz das
execuções para sindicar acerca da falta disciplinar, já que a Lei de Execução Penal
(L.7.210/84), defere ao diretor do estabelecimento penitenciário a competência de
instaurar, apurar e se for o caso, representar pela falta grave ao juízo competente.
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Do embate jurídico gerado, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula
533, se posicionando de acordo com a segunda corrente, de que é imprescindível
que haja a instauração do PAD pelo diretor do estabelecimento, para que após seja
analisada a falta pelo poder judiciário.
A apuração da falta grave pela fuga de estabelecimento penitenciário, não
poderá ser idêntica à apuração da falta por um crime. Nesse sentido foi conduzido o
presente trabalho, a fim de evidenciar os efeitos causados pela presente imposição
sumular.
O poder disciplinar do diretor de estabelecimento penitenciário, no mais
severo entendimento, não poderá ultrapassar a 30 dias de sanção disciplinar. Assim,
submeter o preso a espera deste instrumento ineficaz administrativamente, pois a
espera já impôs ao mesmo prazo e condição mais gravosa, é imputar-lhe prejuízo e
constrangimento ilegal.
Nas condições administrativas em que encontram-se os estabelecimentos
penitenciários, atualmente, adotar o comando da Súmula 533 do STJ importa dizer
que ao preso será imposta condição mais gravosa, que se prolongará no tempo, até
que haja uma decisão acerca de sua conduta.
Conforme analisado, pode-se perceber que o Estado não está aparelhado, ou
não mensura o tamanho da necessidade de se aparelhar, administrativamente, para
suportar demanda ligada diretamente à dignidade da pessoa humana.
Portanto, o presente trabalho não tem a pretensão, nem embasamento
jurídico capaz de se posicionar contrário ao comando normativo da súmula em
análise, apenas aponta efeito contemporâneo da mesma, que tem operado in malam
partem aos casos de falta grave por fuga, posteriores a sua edição. Sendo o
entendimento extraído, de que tal efeito decorre das diferentes condutas adotadas
entre as varas de execuções criminais e, fundamentalmente pela falta de
mecanismos e aparelhamento administrativo pelas casas penitenciárias.
Entendo que o Poder Executivo, por meio da administração penitenciária, não
mensura a importância de seus atos perante à execução da pena, posicionando-se
como executores da força estatal, garantindo tão somente a segregação dos
indivíduos presos, omitindo-se do dever de tratar.
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